Skanuj wszędzie, skanuj w dowolnym czasie!
Ultrakompaktowy, wyjątkowo lekki i przenośny skaner IRIScan™ Pro 3 Wifi na baterie
jest optymalnym narzędziem, za pomocą którego zeskanujesz dowolny dokument.
Perfekcyjne rozwiązanie do skanowania prawie wszystkiego, w domu lub na wyjeździe,
umożliwia łatwe rejestrowanie w formie elektronicznej dokumentów, faktur, wizytówek, dowodów tożsamości, paragonów i nie tylko, bez komputera!
Podczas gdy kartki papieru są przesuwane przez podajnik skanera (o pojemności do
8 stron), skany są automatycznie zapisywane we wbudowanej pamięci i gotowe do
wysłania przez Wi-Fi do smartfona, iPada®, iPhone'a®, tabletu z systemem Android™, a
także komputera z systemem Windows® lub Mac®.
Bez względu na liczbę dokumentów, które musisz zeskanować, dostarczone oprogramowanie OCR o światowej renomie z łatwością wyodrębni kluczowe informacje. Dokumenty są konwertowane na w pełni edytowalne pliki gotowe do udostępniania w
technologii chmury, a wizytówki są zapisywane jako cyfrowe kontakty w wybranym
systemie do zarządzania kontaktami.
Najważniejsze funkcje
Mobilny skaner
• Bezprzewodowy, zasilany na baterie i bardzo lekki. Do skanowania nie jest wymagany
komputer!
• 8-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów (ADF).
• Szybkość skanowania: 8 stron na minutę (300 dpi/kolor).
• Rozdzielczości skanowania: 300 lub 600 dpi.
• Skanuj bezpośrednio do formatu JPEG/PDF.
• Bezpośrednio zapisuj skany we wbudowanej pamięci (128 MB) lub na karcie SD (do
32 GB).
• Przesyłaj pliki przez Wi-Fi na dowolne urządzenie (iPad®, iPhone®, Android™, PC, Mac®).
• Aplikacje iOS/Android™ zapewniające łatwy transfer Wi-Fi na tablet i smartfon.
• Dedykowana szczelina do skanowania wizytówek/dokumentów tożsamości i kart
kredytowych.
• Skanuj dokumenty bezpośrednio do komputera przez USB (sterownik TWAIN tylko
do komputera PC).
Rewelacyjny pakiet programów
• Readiris™: oprogramowanie OCR – konwertuj dowolny papierowy dokument, plik
pdf lub obraz do formatu edytowalnych dokumentów Office i przesyłaj do chmury
jednym kliknięciem.
• Cardiris™: oprogramowanie do rozpoznawania wizytówek – zeskanowane wizytówki
są automatycznie przepisywane i eksportowane do ulubionego oprogramowania do
zarządzania kontaktami (Outlook®, ACT!® itd.).
Skrócona instrukcja obsługi
Nazwa produktu

IRIScan™ Pro 3 Wifi

SKU

458071

Kod EAN

7650104580712

Kod celny

847190

Sugerowana cena detaliczna
(USD)

199 EUR

Wymiary opakowania
(W x D x S)

6,5 x 35 x 16,4 cm

Masa opakowania

1400 g

Wersje językowe na opakowaniu

arabski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki,
włoski, portugalski, hiszpański, rosyjski

Zawartość pudełka

Skaner, kabel USB, arkusz do kalibracji,
międzynarodowy adapter zasilający, bateria litowojonowa, ściereczka czyszcząca, skrócona instrukcja
obsługi na płycie CD, zestaw oprogramowania dla
systemów PC i Mac® na płycie CD, instrukcja szybkiej
instalacji

dla systemów Windows® i Mac®

Specyfikacja skanera
Podawanie dokumentów
Rozdzielczość
Rozmiar dokumentów
Interfejsy
Formaty skanowania
Czujnik obrazu
Wyświetlacz skanera
Wbudowana pamięć
Specyfikacja baterii
Czas pracy baterii
Wi-Fi
Wymiary (W x D x S)
Masa

typu kartkowego (pojedynczo lub wiele)
8-kratkowy podajnik automatyczny
niska 300 dpi
wysoka 600 dpi
do rozmiaru A4/letter
karta SD
USB 2.0 slave (do ładowania lub przenoszenia plików)
JPEG lub PDF
CIS (kontaktowy czujnik obrazu)
LCD TSN 1,2”
128 MB
litowo-jonowa (3,7 V, 1700 mAh)
200 stron (rozmiar A4/letter, kolor)
802.11 b/g/n
4,1 x 29,5 x 8,1 cm
800 g

Minimalne wymagania sprzętowe
Skaner
• Co najmniej jeden port USB dostępny
• Możliwość instalacji w dowolnym systemie operacyjnym obsługującym protokoły
pamięci masowych
Pakiet oprogramowania dla Windows®
• Komputer z procesorem Intel® Pentium® lub o równorzędnych parametrach
• Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP
• Zalecana pamięć RAM 512 MB
• 500 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
• Napęd CD lub połączenie z Internetem
Pakiet oprogramowania dla Mac®
• Komputer Mac® z procesorem Intel®
• Mac OS® X wersja 10.4 lub wyższa (zgodność z Mac OS® X Mavericks)
• Zalecana pamięć RAM 512 MB
• 500 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
• Napęd CD lub połączenie z Internetem
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